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Mirosław Gojdź I Sekretarz WPHI Ateny wziął udział w 4 Śródziemnomorskiej Konferencji Ropy Naftowej i Gazu,
która odbyła się w dniach 12 i 13 czerwca 2013 odbyła w Anavyssos.

Konferencja obejmowała aktualne zagadnienia związane z ropą naftowa i gazem ze złóż Morza Kaspijskiego i
Śródziemnego w kontekście nowych odkryć węglowodorów oraz nadchodzących ogromnych inwestycji
rozwojowych w infrastrukturze gazowej, która przesyłać będzie azerski gaz do serca Europy. Symbioza między
dostawami ropy i gazu a rozwojem gospodarczym jest oczywista i ma fundamentalne znaczenie dla regionów, na
których koncerny naftowe poszukują nowych złóż.
Wysocy urzędnicy rządowi; Konstantinos Moussouroulis Minister Żeglugi Morskiej, Spraw Morskich i Morza
Egejskiego, Notis Mitarachi Wiceminister Rozwoju oraz Panayotis Mihalos Sekretarz Generalny d.s. Współpracy
Gospodarczej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz liderzy konsorcjów zarządzającymi rurociągami,
ﬁnansiści i eksperci z regionu Morza Kaspijskiego, wschodnich regionów Morza Śródziemnego, Europy i Ameryki
Północnej, dzielili się wiedzą i doświadczeniem, omawiali bieżące wydarzenia, projekty i inwestycje mające
wpływ na europejskie bezpieczeństwo energetyczne.
Wschodnie regiony Morza Śródziemnego oraz Morze Kaspijskie są dzisiaj jednymi z najbardziej dynamicznych na
świecie obszarów poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu. Ostatnie odkrycia węglowodorów, we
wschodniej części Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Cyprze i Izraelu niosą wielkie wyzwania geopolityczne i
gospodarcze. Zwiększą się możliwości inwestycyjne w infrastrukturę ropy i gazu. Nadchodząca ostateczna
decyzja inwestycyjna konsorcjum gazowego Shah Deniz z Azerbejdżanu, która rozstrzygnie rywalizację pomiędzy
Nabucco West i Trans Adriatic Pipeline (TAP) dla tranzytu gazu Shah Deniz oraz przyszły rozwój Trans Anatolian
Pipeline (TANAP) w Turcji, będą miały ogromny wpływ na wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa
energetycznego, pobudzenie rozwoju gospodarczego i współpracę pomiędzy regionami Morza Kaspijskiego i
Morza Śródziemnego.
Udział przedstawiciela WPHI w konferencji był okazją do prowadzenia rozmów z szefami największych koncernów
naftowych i gazowych na temat udziału polskich przedsiębiorstw konstrukcyjnych w realizacji przyszłych
inwestycji.
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